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Σχόλιο Αγοράς 
 

Με άνοδο της τάξεως του 0,18% (671,15 μονάδες) έκλεισε ο Γενικός Δείκτης κατά την χθεσινή 
συνεδρίαση. Από τις μετοχές που διαπραγματεύτηκαν, 60 κινήθηκαν ανοδικά, 34 κατέγραψαν 
απώλειες, ενώ 129 παρέμειναν αμετάβλητες. O δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης (FTSE Large 
Cap) έκλεισε στις 1.791,27 μονάδες (-0,14%), με τις μετοχές των ΕΛΛΑΚΤΩΡ (+9,23%), 
ΓΕΚΤΕΡΝΑ (+6,53%) και ΒΙΟ (+2,87%) να καταγράφουν την μεγαλύτερη άνοδο, ενώ στον 
αντίποδα οι μετοχές των ΓΡΙΒ (-1,33%), ΕΤΕ (-2,41%) και ΜΠΕΛΑ (-2,47%) κατέγραψαν την 
μεγαλύτερη πτώση. Οι Ευρωπαϊκές αγορές σημείωσαν μεικτά πρόσημα, ενώ οι Αμερικανικοί 
δείκτες κινήθηκαν ανοδικά. 

 
Οικονομία 
 

 Κρίσιμο Eurogroup για το «ξεκλείδωμα» της επιστροφής της τρόικας στην Αθήνα 
αρχίζει στις 10 το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος) στην Μάλτα. Παρόντες στη 
Βαλέττα είναι ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και ο αναπληρωτής 
υπουργός Γιώργος Χουλιαράκης, οι οποίοι θα μπουν στη συνεδρίαση. Για την άτυπη σύνοδο 
του Ecofin βρίσκεται στη Μάλτα και ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Γιάννης 
Στουρνάρας. 
 

 Παραμονή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο Ελληνικό πρόγραμμα διάσωσης 
αναμένει ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Σε 
συνέντευξή του στην εφημερίδα Rheinische Post, είπε πως «περιμένω πως το ΔΝΤ θα 
παραμείνει. Το ποσό με το οποίο συμμετέχει δεν είναι τόσο σχετικό, το κλειδί είναι να 
συμμετέχει». «Περιμένω πως η Ελλάδα τότε στο μέλλον δεν θα χρειαστεί περαιτέρω 
πρόγραμμα διάσωσης και ότι από το 2018, όπως έχει σχεδιαστεί, θα έχει πρόσβαση στις 
κεφαλαιαγορές», συμπλήρωσε. 

 

 Για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις μίλησε ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Τζέρυ Ράις 
αρνούμενος ωστόσο να κάνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το Eurogroup. «Εγινε 
πρόοδος αλλά σημαντικά θέματα παραμένουν ανοικτά. Οι συζητήσεις συνεχίζονται και 
ελπίζουμε ότι η αποστολή του Ταμείου θα μπορεί να γυρίσει σύντομα στην Αθήνα», δήλωσε 
αλλά ξεκαθάρισε ότι «δεν θα κάνω εικασίες για το Eurogroup». 

 

 Στο 23,5% διαμορφώθηκε η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα 
εποχικά διορθωμένα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, όσο και το 
αναθεωρημένο ποσοστό του Δεκεμβρίου. Τον Ιανουάριο του 2016 ανερχόταν σε 
24,3%. 

 
Αγορά 
 

 Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου στο 
τέλος Μαρτίου -συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 59,1% 
παρουσιάζοντας μείωση συγκριτικά με το ποσοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος 
Φεβρουαρίου 2017,, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΧΑ. Χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το 
ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 61,6% έναντι 61,8%. Ειδικότερα ο Όμιλος Χρηματιστηρίου 
Αθηνών κυκλοφορεί το Μηνιαίο Στατιστικό Δελτίο του Μαρτίου 2017. Τον Μάρτιο 2017 τα 
βασικά στατιστικά στοιχεία της αγοράς ήταν τα εξής: 
-Η συνολική κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών (ATHEX) έκλεισε στα €38,79 δισ., 
αυξημένη κατά 2,7% από τον προηγούμενο μήνα. Εάν δεν ληφθεί υπόψη η κεφαλαιοποίηση 
που κατέχει το ΤΧΣ, η αύξηση αγγίζει το 2,9%. 
-Οι εισροές κεφαλαίων από ξένους επενδυτές στην Ελληνική Αγορά, κατά την διάρκεια του 
Μαρτίου, ήταν λιγότερες από τις εκροές. 

 
Επιχειρήσεις 
 

 Εντός στόχων κινήθηκαν οι τράπεζες το 2016 σύμφωνα με την έκθεση που 
δημοσιοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδας. Από τα στοιχεία προκύπτει ότι το τελευταίο 
τρίμηνο του 2016 (πριν δηλαδή ενσκήψει η αβεβαιότητα πάνω από την ελληνική οικονομία), 
οι τράπεζες κατάφεραν να επιτύχουν τους στόχους που είχαν θέσει τόσο για τη μείωση των 
NPEs (μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα) όσο και των NPLs (μη εξυπηρετούμενα δάνεια). 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία Δεκεμβρίου 2016, τα NPEs αγγίζουν τα 104,8 δισ. 
ευρώ ή 1 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το ποσό - στόχο. Σε παρόμοια πορεία, τα NPLs 
έφτασαν τα 75,9 δισ. ευρώ ή περίπου 0,5 δισ. ευρώ χαμηλότερα από το στόχο. Όπως 
σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδος οι επιδόσεις αναφορικά με τους δύο δείκτες 
παρακολούθησης (δείκτες NPEs και NPLs) ξεπέρασαν τους στόχους, με το δείκτη NPEs να 
βρίσκεται στο 50% συγκριτικά με το στόχο του 50,5% και το δείκτη NPLs στο 36,2% 
συγκριτικά με το στόχο του 36,4%. Για τα περισσότερα μεγέθη (στόχοι και δείκτες 
παρακολούθησης) οι επιδόσεις ήταν βελτιωμένες σε σύγκριση με τους στόχους που είχαν 
τεθεί για τα τρία κυριότερα χαρτοφυλάκια (στεγαστικό, καταναλωτικό, επιχειρηματικό), με 
μόνη εξαίρεση την οριακή απόκλιση που παρατηρείται στο ύψος των NPEs για το 
στεγαστικό χαρτοφυλάκιο (ποσά σε δισ. ευρώ): Όπως σημειώνει η Τράπεζα της Ελλάδας το  

 
 
 
 
 

 

Στοιχεία Χ.Α 

  Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

Γενικός Δείκτης 671.15 +0.18% +4.3% 

FTSE-Large Cap 1,791.27 -0.14% +2.9% 
FTSE-Mid Cap 843.90 +0.31% +12.0% 
Συν. Κεφαλ/ση (€ δις) 45,963 +0.04% +1.9% 
Όγκος (€ εκατ.) 37.19 - 40.88 

  

 
ΕΛΛΑΚΤΩΡ 9.23% 6.76% 0.26% -5.03% 7,36% 7,55% 7,55% 5,76% 5.58% 5,22% 5,22% 4.86% 1.28%  
ΓΕΚΤΕΡΝΑ 6.53% 3.55% -0.23% -5.35% 6,27% 3,51% 3,51% -0,41% 5.30% 3,42% 3,42% 4.17% 0.11%  
ΒΙΟ 2.87% 3.17% -0.93% -6.71% 5,93% 3,08% 3,08% -0,45% 4.17% 2,03% 2,03% 3.83% 0.00%  
ΜΟΗ 2.44% 3.16% -1.00% -6.84% 4,99% 2,64% 2,64% -0,89% 3.11% 1,54% 1,54% 3.32% 0.00%  
ΕΥΔΑΠ 2.12% 3.02% -1.06% -9.35% 4,89% 2,56% 2,56% -1,20% 2.67% 1,28% 1,28% 3.25% -0.32%  

ΟΤΕ -0.78% -0.23% -2.96% -29.81% 1,52% -1,50% -1,50% -3,11% -2.21% -3,72% -3,72% -0.50% -4.21%  
ΕΛΠΕ -0.97% -0.35% -3.03% -29.86% 1,24% -1,68% -1,68% -3,33% -2.37% -4,25% -4,25% -0.77% -5.49%  
ΓΡΙΒ -1.33% -0.45% -3.24% -29.95% 1,23% -2,90% -2,90% -3,62% -2.84% -4,92% -4,92% -0.82% -5.71%  
ΕΤΕ -2.41% -1.60% -4.88% -30.00% 0,76% -3,12% -3,12% -3,68% -2.99% -5,56% -5,56% -0.84% -5.95%  

ΜΠΕΛΑ -2.47% -2.29% -4.97% -30.00% 0,00% -3,88% -3,88% -4,19% -3.88% -6,25% -6,25% -1.93% -5.98%  

Μακροοικονομικά Στοιχεία 

 Κλείσιμο Ημ. Μετ/λη  Από 01/01 

3μηνιαίο Euribor -0.33% +0.1 -1 

Απ. 20ετούς Ομ/γου 7.42% +3.0 -22 

Απ. 10ετούς Ομ/γου 7.12% +1.2 +1 

Spread 10ετούς Ομ. 686 +0.9 -4 

USD / Euro 1.07 -0.01% 1.4% 

Αργό Πετρέλαιο ($) 51.57 0.82% -4.0% 

ΑΕΠ (%) 0,3% Δ΄ Τριμ.'16 - 

Πληθωρισμός 1,3% Φεβ. '17 - 

Πηγή: Bloomberg 
 

 

Οικονομικό Ημερολόγιο 

 

07/04/2017: ΔΕΗ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
07/04/2017: Eurogroup 
 

12/04/2017: ΦΦΓΚΡΠ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
27/04/2017: ΟΠΑΠ – Αποτελέσματα Έτους 2016 
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τελευταίο τρίμηνο του 2016, οι εισπράξεις από NPEs προς το υπόλοιπο των NPEs ξεπέρασαν το στόχο που είχε τεθεί (0,8% συγκριτικά με 0,6%). Οι 
υψηλότερες επιδόσεις σχετίζονται κυρίως με τις αυξημένες εισπράξεις στο επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο, καθώς και με την πώληση ενός δανείου. Ως 
προς τις επιδόσεις για τους υπόλοιπους στόχους, με βάση τα στοιχεία του Δεκεμβρίου του 2016, οι τράπεζες βρίσκονται κατά κύριο λόγο σε 
αντιστοιχία, καθώς είτε τους πέτυχαν, είτε τους ξεπέρασαν. Αναφορικά με το στόχο 7 (χαρτοφυλάκιο ΜΜΕ) και το στόχο 8 (κοινές ρυθμίσεις σε 
μικρομεσαίους και μεγάλες επιχειρήσεις) παρατηρούνται κάποιες αποκλίσεις. 
 

 Στα 46,6 δισ. ευρώ παρέμεινε το όριο άντλησης ρευστότητας των τραπεζών μέσω του ELA, όπως γνωστοποίησε η Τράπεζα της Ελλάδος. 
Είναι το όριο που διαμορφώθηκε μετά την απόφαση της ΤτΕ να ζητήσει αύξηση (σπάζοντας ένα πολύμηνο σερί συνεχούς μείωσης) καθώς οι 
τράπεζες αντιμετώπισαν δυσκολίες εξαιτίας της εκροής καταθέσεων που προκαλεί η αβεβαιότητα στην οικονομία. 
 

 Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πρόληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου του ΤΑΙΠΕΔ για την πώληση του 5% του μετοχικού 
κεφαλαίου του ΟΤΕ ανακοίνωσε το Ταμείο την Πέμπτη το μεσημέρι. Υπενθυμίζεται ότι το 5% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΤΕ έχει περάσει στην 
κυριότητα του ΤΑΙΠΕΔ και περιλαμβάνεται στο υπό έγκριση Σχέδιο Αξιοποίησης των περιουσιακών του στοιχείων (asset development plan). 
Σύμφωνα με την πρόσκληση του δημόσιου στο ΤΑΙΠΕΔ ο χρηματοοικονομικός  σύμβουλος που θα επιλεγεί με την τρέχουσα διαδικασία θα βοηθήσει 
σε συνεργασία με του άλλους συμβούλους του ΤΑΙΠΕΔ τον συντονισμό της συναλλαγής από την αρχική της προετοιμασία έως την εκτέλεση της και τι 
οικονομικό της κλείσιμο. Με βάση τη διάρκεια απασχόληση του σύμβουλου που προβλέπεται από την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
προκύπτει ότι στόχος είναι να έχει ολοκληρωθεί η συναλλαγή και να εισπράξει το τίμημα το δημόσιο εντός 12 μηνών από την υπογραφή της 
σύμβασης με τον σύμβουλο. Η καταληκτική προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η 10η Μαΐου. 

 

 «Ντεμπούτο» κάνει στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ το "Πάμε Στοίχημα Virtual Football", το πρώτο προϊόν μίας νέας σειράς «εικονικών τυχερών 
παιχνιδιών» της Inspired Gaming, που φέρνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα ο ΟΠΑΠ. Το νέο παιχνίδι ήδη ξεκίνησε τη λειτουργία του από την Τρίτη 
πιλοτικά σε 91 πρακτορεία ΟΠAΠ και αύριο μπαίνουν σε λειτουργία επιπλέον 398. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, μετά το Πάσχα τα virtual παιχνίδια θα 
είναι διαθέσιμα στην πλειονότητα του δικτύου. 

 
 (Πηγή ειδήσεων: “www.euro2day.gr”, “www.ase.gr”, “www.insider.gr”, “www.naftemporiki.gr”, “www.imerisia.gr”, “www.capital.gr” “www.tovima.gr” “www.kathimerini.gr,” 
“www.sigmalive.com”, “www.newmoney.gr ”,“www.bankingnews.gr , www.real.gr, “www.protothema.gr”, “cnn.gr”, “news.gr”) 

http://www.euro2day.gr/
http://www.ase.gr/
http://www.insider.gr/
http://www.naftemporiki.gr/
http://www.imerisia.gr/
http://www.capital.gr/
http://www.tovima.gr/
http://www.kathimerini.gr/
http://www.newmoney.gr/
http://www.bankingnews.gr/
http://www.real.gr/
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AΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
 
Το παρόν εκδίδεται από την EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ. και απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή ή δημοσίευση του χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της 
εταιρίας. Οι αναλύσεις και εκτιμήσεις που περιέχει έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν πρόταση ή επενδυτική συμβουλή για αγορά ή πώληση 
μετοχών ή άλλες επενδυτικές κινήσεις, οι δε πληροφορίες και τα στοιχεία αντλούνται από αξιόπιστες πηγές χωρίς καμία επαλήθευση από την εταιρία και χωρίς να παρέχεται 
καμία εγγύηση για την ακρίβεια και την εγκυρότητά τους. 
 
Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου έχει συνταχθεί από το Τμήμα Ανάλυσης και Αναδοχών της  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ. Το έγγραφο αυτό συνετάχθη για αποκλειστική 
χρήση του παραλήπτη του και δεν επιτρέπεται να επανατυπωθεί, αντιγραφεί ή διανεμηθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούμενη έγγραφη άδεια της  EUROXX 
A.X.E.Π.Ε.Υ. Οι πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν δεν συνιστούν πρόταση για αγορά ή για πώληση κάποιου συγκεκριμένου χρεογράφου ούτε επενδυτικές συμβουλές. Η 
EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ, οι συγγενείς της εταιρίες καθώς και πρόσωπα ή πελάτες συνδεδεμένα με αυτήν μπορούν οποτεδήποτε να αναλάβουν κάποια θέση ή να συμμετάσχουν 
σε συναλλαγές που αφορούν χρεόγραφα τα οποία αναφέρονται στο παρόν. Ενδέχεται επίσης να συνεργάζονται κατά καιρούς με τις αντίστοιχες εκδότριες εταιρίες. 
 
Σημαντικές δηλώσεις, αναφορές και διασαφηνίσεις  
 
Διαχωρισμός Γεγονότων από εκτιμήσεις 
 
Στην ανάλυση αυτή διαχωρίζονται τα γεγονότα από (α) τις βάσιμες εκτιμήσεις και (β) της ανεπιβεβαίωτες δημοσιεύσεις- εκτιμήσεις. Οι βάσιμες εκτιμήσεις συμβολίζονται με 
αστερίσκο (*) ενώ οι ανεπιβεβαίωτες συστάσεις-εκτιμήσεις συμβολίζονται με δύο αστερίσκους(**) 
 
Η ανάλυση αυτή στην παρούσα (πλήρη και τελική) μορφή δεν έχει περιέλθει σε γνώση κανενός προ της δημοσίευση της. Σε κάθε περίπτωση, η τιμή στόχος δεν έχει γίνει 
γνωστό σε πελάτες, μέλη ΔΣ στελέχη ή υπαλλήλους της EUROXX Α.Χ.Ε.Π.ΕΥ ή σε στελέχη της αναλυόμενης εταιρίας. 
 
Μαθηματική Βασιμότητα των εκτιμήσεων 
Ο αναλυτής διαθέτει σε ηλεκτρονική μορφή αρχεία που αποδεικνύουν την μαθηματική  βασιμότητα των εκτιμήσεων του για την τιμή στόχο της εταιρίας, προς αποκλειστική & και 
πιθανή μελλοντική χρήση από τις εποπτικές αρχές. 
 
Διαβαθμίσεις  

Οι διαβαθμίσεις αφορούν την σχέση της τιμής της μετοχής με την θεμελιώδη αξία, όπως καθορίζεται με την εκάστοτε ακολουθούμενη μέθοδο αξιολόγησης. 

 

 
 
Ενδεικτική Αναφορά σε Κινδύνους 
Επενδύσεις στην εξεταζόμενη εταιρία ενέχουν κινδύνους που  σχετίζονται, α. Με την αγορά & διαπραγμάτευση μετοχών όπως ενδεικτικά αναφέρουμε μικρή εμπορευσιμότητα 
της μετοχής, συστηματικούς κινδύνους ( η εταιρία έχει equity BETA>1) και μη συστηματικούς κινδύνους, β. Με άλλους κινδύνους όπως επιχειρηματικούς κινδύνους (εξάρτηση 
πωλήσεων από μεγάλους πελάτες & διαγωνισμούς, εξάρτηση από εγχώρια αγορά, εξάρτηση από συμβάσεις συνεργασίας), συναλλαγματικούς κινδύνους κλπ. που επηρεάζουν 
τα μεγέθη της εταιρίας και συνακόλουθα την τιμή της μετοχής. 
 
Σε κάθε περίπτωση η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ προορίζει την παρούσα μελέτη για επαγγελματίες Επενδυτικούς Συμβούλους ή διαχειριστές, οι οποίοι την αξιοποιούν εξετάζοντας 
το επενδυτικό προφίλ του επενδυτή (φυσικού ή νομικού προσώπου) ή και επενδυτικό ορίζοντα ( ο οποίος μόνο κατά σύμπτωση μπορεί να ταυτίζεται με εκείνος της εκάστοτε 
ανάλυσης) ή/και τοποθετήσεις αυτού σε  άλλες αξίες, μετοχικές ή μη, πάντα στα πλαίσια των αρχών βέλτιστης κινδύνων. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ μπορεί να μεταβάλλει τις 
εκτιμήσεις της, βάσει νέων δεδομένων, χωρίς προειδοποίηση. Η EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν μπορεί να εγγυηθεί οποιαδήποτε απόδοση σε οποιονδήποτε τίτλο σε οποιοδήποτε 
χρονικό ορίζοντα και για οποιονδήποτε που κάνει χρήση πληροφοριών ή και εκτιμήσεων που περιέχονται στην παρούσα μελέτη.  
 
Επενδυτικές συμβουλές 
 
Δηλώσεις που σχετίζονται με συγκρούσεις συμφερόντων 
Τα παραπάνω φυσικά πρόσωπα (αναλυτές & επενδυτικοί σύμβουλοι) δεν κατέχουν μετοχές της αναλυόμενης εταιρίας ή θέση σε παράγωγα προϊόντα (derivatives) στα οποία 
συνυπολογίζεται/συμμετέχει η εν λόγω μετοχή. Οι αναλυτές έχουν ασχοληθεί κατά το τελευταίο 12μηνο, στα πλαίσια της απασχόλησης τους στην EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ και 
μόνο, για εργασίες που αφορούν συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την αναλυόμενη εταιρία, χωρίς ο μισθός τους να εξαρτάται από τις συγκεκριμένες εργασίες. Τα παραπάνω 
φυσικά πρόσωπα δεν είχαν έμμισθη σχέση με την αναλυόμενη εταιρία. Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ έχει παράσχει κατά το 12μηνο συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την 
αναλυόμενη εταιρία υπαμοιβή . Η  EUROXX A.X.E.Π.Ε.Υ δεν κατέχει αριθμό μετοχών της αναλυόμενης που να θεωρείται, βάσει της υπάρχουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας, 
ως σημαντικός.   

 

Τμήμα Ανάλυσης     Τμήμα Πωλήσεων     Euroxx Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ. 

Βαγγέλης Καρανίκας +30-210-6879322 vkaranikas@euroxx.gr Γιώργος Πολίτης +30-210 6879 520 gpolites@euroxx.gr Παλαιολόγου 7  

Γιάννης Σινάπης +30-210-6879353 sinapis@euroxx.gr Ηλίας Δημητρός +30-210 6879 485 dimitros@euroxx.gr 15232, Αθήνα 

Βαγγέλης Πήλιος +30-210 6879486 epilios@euroxx.gr Γιώργος Λυμπερόπουλος +30-210 6879 494 lymberopoulos@euroxx.gr Ελλάδα 

   Kristi Rokhvadze +30-210 6879 480 krokhvadze@euroxx.gr  

 
 

Διαβάθμιση Αναλύσειων της 

EUROXX Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.

Αγορά

Διακράτηση

Πώληση

Υπο Αναθεώρηση

Αναμενόμενη συνολική απόδοση >10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση μεταξύ -10% and +10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής

Αναμενόμενη συνολική απόδοση < -10% σε σχέση με τη σημερινή τιμή της μετοχής 

Σύσταση και τιμή στόχος υπόκεινται σε αναθεώρηση

*Η τιμή στόχος και η σύσταση έχουν χρονικό ορίζοντα ενός έτους

Ερμηνεία Προτεινόμενης Σύστασης


